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REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ Lleida va preparar ahir
el Dia Internacional per a l’Era-
dicació de laViolència Masclis-
ta teixint contra els maltracta-
ments. Les tasques van ser les
protagonistes d’una acció de sen-
sibilització ciutadana organitza-
da pel Casal de la Dona i la
col·laboració de la Guerrilla de
Gilda. Més de vint entitats van
participar en la instal·lació d’un
enorme tapís al mur de la plaça
Fanalets de Sant Jaume de Llei-
da.A més, han confeccionat un
enorme llaç elaborat per les 200
dones que han participat a l’Es-
pai Labors del programa Acti-
va’t al Casal.

L’acte també va estar obert a
la ciutadania perquè qui volgués
deixés el seu missatge en contra

la violència contra les dones.
Aquest va ser el primer acte or-
ganitzat per la Paeria en el marc
de la commemoració del 25 de
novembre,Dia Internacional per
a l’eliminació de la violència
contra les dones. L’acte central
tindrà lloc avui a la mateixa pla-
ça Fanalets de Sant Jaume a les
onze del matí.

Al seu torn, la Generalitat va
alertar ahir del descens de les
denúncies a causa de la crisi eco-
nòmica que obliga les dones a

Teixint contra la violènciamasclista
Més de 200 dones participen en la confecció d’un tapís instal·lat a la plaça Fanalets de Sant Jaume
|| Ponent celebra amb desenes d’actes el dia per a l’eradicació dels maltractaments

VIOLÈNCIADEGÈNERE INICIATIVES

Un grup de dones va confeccionar ahir el tapís que es va instal·lar a la plaça Fanalets de Sant Jaume de Lleida.
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MENYS DENÚNCIES

La Generalitat adverteix
que la crisi redueix les
denúncies perquè les
dones ajornen separar-se

Fires. Èxit de la triple fira LleidaAntic,
LleidaRetro i la Trobada del Disc
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Cultura. Perico Pastor ultima dos obres de
gran format per a una església de Barcelona
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AGENDA

Lleida
❚ 11.00 h: A la plaça Fanalets de
Sant Jaume es portarà a terme l’ac-
te institucional organitzat per la
Paeria.

Tàrrega
❚ 13.00 h: La plaça Sant Antoni de
Tàrrega acollirà un llançament de
globus ambmissatges de condem-

na contra la violència masclista.
Tàrrega recordarà la jove Alba Mar-
tí, de 14 anys, assassinada per la se-
ua parella l’octubre passat.

Mollerussa

❚ 19.00 h: A la plaça de l’Ajunta-
ment tindrà lloc la lectura del ma-
nifest en un acte organitzat per
l’associació Albada.

Cervera
❚ 19.00 h: La sala d’actes Francesc
Buireu acollirà la projecció del do-
cumental Lliures. Quan l’amor fa

mal.

Sort
❚ 18.00 h: Davant la casa de la Vi-
la es llegirà el manifest.

ajornar la seua separació. Per la
seua part, el Partit Popular va
reclamar a les víctimes que de-
nunciïn la seua situació, mentre
que PSOE i IU van reclamar re-
formes en la legislació i van de-
nunciar que el PP “silencia da-
des”. Per la seua part, la Policia
Nacional ha requerit a la xar-
xa socialTwitter totes les dades
disponibles per identificar el res-
ponsable d’un compte que feia
apologia del maltractament a la
dona.

La Fira de Sant Andreu d’Organyà tanca
després de rebre tresmil visitants

FIRESALTURGELL

Visitants a les parades d’artesania de la fira d’Organyà.

❘ORGANYÀ ❘ Organyà va tancar ahir
una nova edició de la Fira de
SantAndreu, un certamen d’ori-
gen medieval que tradicional-
ment se centrava en la ramade-
ria però que, a mesura que han
passat els anys, ha anat incor-
porant altres sectors.

Segons xifres de l’ajuntament,
unes 3.000 persones han passat
durant el cap de setmana per la
localitat, la majoria durant la
jornada d’ahir.

El recinte firal ha inclòs

aquest any mig centenar de cor-
rals amb una àmplia varietat
d’animals, una exposició i ven-
da de vehicles i maquinària agrí-
cola i un espai dedicat a l’arte-
sania a la plaça Major, amb un
total de 150 parades a més dels
venedors ambulants dels carrers
Major i Nou.

Recuperar la ramaderia

La fira es va inaugurar dis-
sabte i ha estat dos dies oberta
al públic. Una durada molt in-

ferior a la que va arribar a tenir
en els seus orígens, durant l’edat
mitjana. Segons asseguren fonts
de l’ajuntament, aleshores la Fi-
ra de SantAndreu podia arribar
a durar setmanes i fins i tot un
mes.

Per la seua part, l’alcalde,An-
toni Fiol, va explicar que, en els
últims vint anys, la fira ha recu-
perat gradualment el pes del sec-
tor ramader, en el qual va arri-
bar a ser un certamen multisec-
torial, informa C. Sans.

AJUNTAMENT D’ORGANYÀ
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